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Under år 2021 har Distriktets styrelse äskat medel från Fysioterapeuterna centralt för att
kunna genomföra de aktiviteter som planerats för i verksamhetsplanen. Vid fördelning av
anslaget har Distriktet erhållit 25 000 kronor för år 2021.

På distriktets konto fanns det 143 185 kronor den 20200930. Vid räkenskapsåret 20211231
fanns det 20 610 kronor. Sammanlagt har kostnaderna för Distrikts verksamheten uppgått till
147 235 kronor varav Distrikts Styrelsen står för 26 179 kronor och Stockholms Privata
Fysioterapeuter för 121 056 kronor.

Under verksamhetsåren har Distriktsstyrelse haft två Årsmöte ; kostnad för detta har blivit
sammanlagt 7163 kronor vilka fördelas för förtäring, resekostnad, uppvaktning för den
avgående styrelse och föreläsarnas arvode.

Fysioterapins dag anordnades och kostnad för denna blev sammanlagt 5 987 kronor vilka
fördelades för föreläsarnas arvode samt förtäring. En del medlemmar deltog via videolänken.

En medlems föreläsning med tema Covid hade Malin Nygren Bonnier och fick litet gåva på
584 kr från oss.

Studiecirkel anordnades i slutet av 2021 den 8/12, kostnad för denna blev 638 kr.

Vår ordförande deltog i kongressen 2021 och tiden för förberedelserna gick ut på 801 kr.

Löpande styrelsemöten anordnades mestadels digitalt p g a pandemin; både Distriktets
styrelse och representanter från Privata har haft regelbundna möten med en kostnad på 236
kr. Planeringsdag gick av stapeln 21/1 2021 och förlorad arbetsinkomst ersättningen blev
5781 kr. Avtackningsmiddag för avgående styrelsemedlemmar anordnades i samband med
styrelsemöte i november 2021 och gick ut på 1560 kr.

Både Distrikts styrelse och Stockholms Privata Fysioterapeuter styrelsen har jobbat väldigt
hårt under pandemin och avsatt många timmar framför dataskärmar vilket har inte missats
av Jultomten själv och julklapparna för 8 063 kr delades till alla styrelsemedlemmar.

Stockholms Privata Fysioterapeuter har haft sina styrelsemöten regelbundet (11 326 kr)
samt deltagit på 7 st EVA/ARV träffar (23 128 kr).Representanter för de Privata har
samarbetat med Regionen och deltog på möten vid sammanlagt  6 olika tillfälle (12 614 kr).

Stockholms Privata Fysioterapueter hade också sin representant på Kongressen (6 202 kr),
deltog i utbildningen på kansliet i Plattform (1 361 kr), gav intervju till webb-tidningen (1 814



kr) och försökte synliggöra yrke för politiker tillsammans med Distriktets representanter
(1 316 kr).

Sommaren bjöd på avtackning till avgående styrelsemedlemmar för Stockholms Privata
Fysioterapeuter och kostnaden fördelas på förtäring (1005 kr ) samt presenter (1617 kr).

En planeringsdag gick av stapeln 10/11 och 10 medlemmar deltog på Bosön, kostnaden blev
55 505  kronor fördelade på stilleståndsersättning (52 035 kr) och lokal samt förtäring (3470
kr ).

Utöver detta tillkom kostnad för bankavgifter och kontorsmaterial m m .


